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De uma empresa nacional no setor da energia elétrica, a EDP transformou-se 
numa empresa global com uma forte presença na Europa, Brasil e EUA
Overview Grupo EDP
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China中国中国中国中国China中国中国中国中国

# Presente no índice de 

sustentabilidade Dow Jones

(setor elétrico)

#3 Empresa no mundo em 

energia eólica

#1 Projetos hídricos na 

europa

(+3,5 GW  em 

desenvolvimento)

# 6M pontos de entrega em 

Portugal

260     Colaboradores
3 422  Capacidade instalada (MW)
9 330  Geração (GWh)
100%  Geração proveniente de renováveis

EUA/ Canadá

2 635          Colaboradores

2 831 651  Clientes 

1 874          Capacidade instalada (MW)
8 043          Geração (GWh)
100%          Geração proveniente de renováveis
24 544        Distribuição de eletricidade (GWh)

Brasil

7252           Colaboradores

6  053 509 Clientes

271 576     Clientes de Gas

10 992        Capacidade instalada (MW)

34 364        Geração (GWh)

51%        Geração proveniente de renováveis

46 508        Distribuição de Electricidade (GWh)
7 138           Distribuição de Gas (GWh)

Portugal 34        Colaboradores
363      Capacidade instalada (MW)
705      Geração (GWh)
100%  Geração proveniente de renováveis

França/ Bélgica

14        Colaboradores
Itália

21        Colaboradores

Reino Unido

51 Colaboradores
52 475      Capacidade Instalada (MW)
621      Geração (GWh)
100%  Geração proveniente de renováveis

Polónia/ Roménia

2 038          Colaboradores

1 015 543  Clientes 

787 869      Clientes de Gas
6 087           Capacidade instalada (MW)
15 331         Geração (GWh)
37%             Geração proveniente de renováveis
9 517           Distribuição eléctrica (GWh)
48 447         Distribuição de gás (GWh)

Espanha

MéxicoMéxico
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O Setor Elétrico Nacional contempla a produção, transporte, distribuição e venda 
de eletricidade, sendo a EDP Distribuição a empresa responsável pela distribuição
EDP Distribuição no Setor Elétrico Nacional

Atividade 
regulada

Atividade 
liberalizada

1. e pequenas cooperativas (<1%)

Produção Distribuição Mercado & ClientesTransporte

• Exploração de concessão de rede de 
distribuição (de alta a baixa tensão) 

• Investimentos na rede elétrica, segundo 
um plano aprovado pelo regulador e com 
remuneração dos ativos indexada às 
taxas de juro da dívida portuguesa

Gestão de operaçõesGestão de ativos Gestão de informação

1

• Foco na eficiência das operações de rede e 
garantia de continuidade de serviço e 
qualidade de energia

• Recuperação de custos limitada (promoção da 
eficiência operacional pelo regulador)

• Brokerage de informação entre 
comercializadores e clientes finais

• Monitorização do balanço energético e 
minimização de perdas de energia (técnicas e 
comerciais)

Mercado de produção integrado 

a nível Ibérico

Agentes

Cadeia de 

valor

Drivers

EDP D
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O setor elétrico tem sofrido profundas alterações, acompanhado a evolução 
tecnológica e os objetivos estratégicos de sustentabilidade e eficiência do Sistema
Evolução do setor elétrico

1850 a 1950 1950 a 2010 2010 a …

• Geração centralizada

• Fluxo energético unidirecional

• Grande rede nacional

• Geração segue o consumo

• Geração distribuída

• Fluxo energético bidirecional

• Rede mista (nacional & microredes)

• Consumo segue a geração?

• Geração Distribuída

• Fluxo energético  unidirecional

• Pequenas redes locais 

• Geração segue o consumo

Fonte: IEEE
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Mais do que nunca, a resiliência e fiabilidade da distribuição de energia elétrica 
são essenciais para o funcionamento da economia e dos seus vários agentes
A importância do setor elétrico

Impacto direto

Impacto 

indireto

(contributo 

para outros 

produtos & 

serviços)

Interdependência e potencial impacto de diferentes infraestruturas críticas

Consumo de Energia Elétrica por Sector 

de Atividade Económica

26%

74%

Mercado 
Residencial

Mercado 
Empresarial

Fonte: Critical Infrastructure Protection
in the Netherlands: A quick-scan
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Serviços de 

negócio

Serviços críticos

6

A qualidade de serviço tem melhorado significativamente, mas a continuação da 
trajetória exige o aumento significativo dos ativos EDP com comunicações
Evolução das operações da EDP Distribuição e desafios das comunicações

DesafiosAumento da complexidade das operações

+XX%
CAGR 2015-2020 –
Compound Annual Growth Rate

150,7

449,8

2018E

360,3

2017E 2019E 2020E

540,4

275,8
205,3

2015 2016E

1. 10.000 órgãos de corte de rede em 2020 (2016-2020 com crescimento linear);   2. Automatização dos postos 
de transformação até 2020 (2016-2020 com crescimento linear);   3. Plano de roll-out, assumindo proporção 
atual de contadores inteligentes com cartões SIM face ao número total de contadores inteligentes

Nº de ativos EDP Distribuição com comunicações
(milhares de unidades)

Contadores
inteligentes3

(postos de
transformação
e clientes)

8,0

3,63,0

8,4

70,0

10,0

2019E

54,5

2020E2016E 2018E2015

39,0

6,8

6,0

2017E

5,2

23,5
Postos de
transformação
automatizados2

Órgãos de corte
de rede1

+27%

+63%

+29%

Maior 
capilaridade da 
rede elétrica

Maior nível de 
controlo e 
supervisão

Maior volume 
de informação 
para gerir

Evolução da qualidade de serviço

Investimento focado e aumento 

da automação são fatores chave 
para a melhoria do serviço
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Adicionalmente, a rede EDP D poderá ser sujeita a condições ambientais extremas 
com forte impacto na integridade e das infraestruturas e serviços essenciais
Evolução das comunicações EDP Distribuição

Evolução da qualidade de serviço

Investimento focado e aumento 

da automação são fatores chave 
para a melhoria do serviço

Exemplo  |  Tempestade GONG (Portugal, Janeiro de 2013)

Eletrificado

Rajadas > 
130 km/h

> 11000 km 
de linhas 
MT/AT 
afetadas

Falência dos 
meios de 
comunicação

Impacto no 
Serviço e 
volume de 
eventos
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Adicionalmente, a rede EDP D poderá ser sujeita a condições ambientais extremas 
com forte impacto na integridade e das infraestruturas e serviços essenciais
Evolução das comunicações EDP Distribuição

Evolução da qualidade de serviço

Investimento focado e aumento 

da automação são fatores chave 
para a melhoria do serviço

Exemplo  |  Tempestade GONG (Portugal, Janeiro de 2013)

Integridade

Afetada

Dificuldade de 

comunicar 

(1000 equipas
600 viaturas)
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Adicionalmente, a rede EDP D poderá ser sujeita a condições ambientais extremas 
com forte impacto na integridade das infraestruturas e serviços essenciais
Evolução das comunicações EDP Distribuição

Evolução da qualidade de serviço

Investimento focado e aumento 

da automação são fatores chave 
para a melhoria do serviço

Exemplo  |  Tempestade GONG (Portugal, Janeiro de 2013)

Eventos

SCADA/ DMS

x 7,7

Tempestade
GONG: 1,5 M 

eventos

144 k 136 k 111 k

208 k 220 k 198 k 199 k

246 k

1.046 k

405 k

319 k
354 k

211 k 206 k

Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

2012 (13 a 19 de Janeiro)

2013 (18 a 24 de Janeiro)
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Neste contexto exigente, a EDP Distribuição requer comunicações com alta 
resiliência, disponibilidade, desempenho e transparência na monitorização
Requisitos das comunicações EDP Distribuição

Requisitos das comunicações 

• Maior controlo face à maior 
criticidade das comunicações 
operacionais

• Flexibilidade e escalabilidade 

para suporte a serviços futuros, 
ou alterações regulatórias

Controlo

do serviço

• Maior segurança na 
transferência de informação 

• Suporte a infraestruturas 

criticas

Gestão

do risco

• Elevada resiliência e 

disponibilidade (99,99%) para 
suporte aos serviços críticos

• Suporte em emergência para 
garantir Continuidade de 

Negócio (dados e voz)

• Garantia de cobertura em 

qualquer região do país

“Always on”

Rede Core Rede Acesso Rede Local
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Criticidade
Capilaridade

+
+

–
–

Ecossistema de infraestruturas EDP Distribuição

Subestações primárias Postos de transformação Clientes finais

Cibersegurança

Rede de alta tensão Rede de média tensão Rede de baixa tensão

Data Centers

Rede de 
fibra ótica

Rede 
wireless

Contadores 
inteligentes

Routers

DTC

9.140 Km 74.179 Km >68.000# 140.415 Km>500# >6.000.000#



DAT – Direção de Automação e Telecontrolo 11

A melhoria da eficiência e qualidade do Serviço exige a aplicação de processos de 
Automação Distribuídos, com crescente exigência de conetividade
Evolução do serviço potenciada pela sensorização

Tempo de Interrupção Equivalente da 
Potência Instalada em Média Tensão
Minutos

# Pontos

Telecontrolo

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

50

100

150

200

250

Densidade de Consumo     &     Pontos com TelecontroloEvolução do serviço VS. Evolução da sensorização

� 400 comandos efetuados

� 80 ações programadas em curso

� 17 incidentes

Operação

diária atual

Atuação manual
e monoponto

Automatismos
multiponto

Dependência
de conetividade +–



DAT – Direção de Automação e Telecontrolo 12

Para evoluir a qualidade de serviço para novos standards, impõe-se a mudança de 
paradigma da configuração rede de telecomunicações e da gestão das operações
Novos paradigmas das comunicações EDP Distribuição

Como evoluir a qualidade de serviço para novos standards?

• Criação de competências NOC/SOC transversais à camada de serviços

• Criação de Service Desk – ponto único de contacto e operação em 24*7

• Monitorização proativa e integrada dos serviços mission critical

Gestão das operações de rede end-to-endRede de comunicações 

• Mix de rede pública (     ) e privativa (     )

• Capitalizar a existência 

de boa cobertura (e.g. 

zonas urbanas)

• Aumentar resiliência em 

zonas de múltiplos 

operadores

• Incremento do 

desempenho, resiliência 

controlo e cobertura da 

rede privativa

• Rede dedicada, com 

maior capacidade tática

A

B

B

B

B

B

A

ConceptualA B

A

B



Sérgio Pinto

EDP Distribuição

sergioramos.pinto@edp.pt

Obrigado!


